OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO V SEDLICIACH

v súlade s § 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
a v súlade so zákonom NR SR č. 282/2002 Z. z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2003
O podmienkach držania psov v obci Sedlice

§1
Predmet a pôsobnosť nariadenia
/1/ Toto všeobecne záväzne nariadenie upravuje niektoré podmienky držania psov v obci Sedlice.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia :
a/ zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
2. používaný horskou službou
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej ochrany
4. poľovný
5. ovčiarsky
6. vodiaci
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku
b/ nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný , ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
c/ voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§3
Evidencia psov
/1/ Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencií psov ( ďalej len
„ evidencia “ ) . Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete.
/2/ Do evidencie sa zapisuje :
a/ evidenčne číslo psa ,
b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
c/ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d/ umiestnenie chovného psa alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava,
ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho , aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
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g/ strata psa
/3/ Držiteľ psa je povinný každú skutočnosť a údaje, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od
zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť na obecný úrad.
/4/ Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa ( ďalej len „známka“).
Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom.
Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa .
/5/ Známka je neprenosná na iného psa.
/6/ Držiteľ psa je povinný oznámiť na obecný úrad do 14 dní každé odcudzenie, zničenie alebo
stratu známky.
/ 7/ Obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku, za odcudzenú, zničenú alebo stratenú
známku, za úhradu vo výške .... Sk.
§4
Vodenie psa
/1/ Vodiť psa / vodiť psa na voditku / mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobila ho ovládať v každej situácií, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
/2/ Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je plne spôsobila na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať náhubok.
/3/ Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
/4/ Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktoré pes pohrýzol
aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi1/ , oznámiť obecnému úradu.
/5/ Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže držiteľ psa, alebo ten, kto
psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad len v denných hodinách, t.j. do nočného kľudu.
§5
Voľný pohyb psa
/1/ Voľný pohyb psa je zakázaný
a/ na verejnených priestranstvách v obci
b/ na miestnych komunikáciách
c/ na štátnej ceste
d/ na cintorínoch a pri kostoloch
e/ na všetkých miestach, ktoré nie sú vlastníctvom držiteľa psa alebo osoby, ktorej držiteľ psa zveril

§6
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/1/ Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
§7
Priestupky
/1/ Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a/ neprihlási psa do evidencie
b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2
c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d/ neoznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
/2/ Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak
a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c/ neohlásil , že pes pohrýzol človeka bez toho , aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa ,
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
/3/ Za priestupok podľa
a/ odseku 2 písm. d) a e) uloží obec pokutu do 500,- Sk
b/ odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5.000,- Sk
/4/ Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr
však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
/5/ Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do
výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

§8
Prechodné ustanovenia
/1/ Evidencia podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa bude viesť od 1. januára 2003.
/2/ Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zákona 282/2002 Z.z.
t.j. od 1.7.2002 povinnosť podľa § 3 ods. 1, splní túto povinnosť od 1. januára 2003 do 31. januára
2003.
§9
Záverečné ustanovenia
/1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie obce schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom ... zasadnutí
konanom dňa ............2003.
/2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 15- tym dňom odo dňa vyvesenia

-4-

/3/ Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší § 16a/, písm.d/ všeobecne záväzného nariadenia obce č.
3/1993 o verejnom poriadku obce.

V Sedliciach dňa 15. januára 2003

Imrich K r a j ň á k
starosta obce

Vyvesené:
Zvesené:
1/ Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

OBEC SEDLICE
EVIDENČNÁ KARTA NA PSA

I. Údaje o psovi
evidenčné
číslo psa

meno psa

Vek psa

II. Údaje o držiteľovi psa
Meno a priezvisko

Pohlavie psa

Farba

Rasa

Adresa trvalého pobytu

III. Umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava
Miesto

Adresa

IV. Údaje o oznámení skutočnosti , že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa pes nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
Dátum pohryzenia

Počet pohryzených občanov

V. Úhyn alebo strata psa
Dátum úhynu psa

Dátum straty psa

V …………………………. dňa ……………

.....………........
podpis držiteľa psa

Šátečky / svatební koláčky/
˝ kg hladkej múky, štipka soli , 1 hera
2 lyžíc vlažného mlieka
1 lyžica cukru
1 kocka droždia
Urobíme šúľok z cesta a rozdelíme ho na 6 dielov . Každý diel rozvaľkáme na tenkú placku a rozdelíme na 8
častí

Plníme tvarohom alebo lekvárom, zrolujeme na strane ohneme aby nevytiekla náplň!
Necháme odýchnuť na plechu asi ˝ hodiny a potrieme máslom . Pečieme do rúžova – celkom dva plechy.

